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األول الدرس 1التفسري  أصول  

احلمد هلل والصالال و والسالال م علو رهللاالالول هم اللهحل ل  احلمد ثًدا طيريًا ميًاا ماارًطا لي م ملو السالالموا  وملو 
األرض وملو ما بينهمام وملو ما شالالالالالالالالالالالبع م  شالالالالالالالالالالاليمحد بعدم اللهحل ل  احلمد ثًدا وليه ب م احلمد هلل ثًدا  و أ ل  

 هللااحان  للحمد.

ع علينا م   ذا الدرس العلميم اللهحل ل  احلمد حىت ترضو ول  اللهحل ل  احلمد علو ما تفضلع وما منن 
 احلمد إذا رضيعم ول  احلمد بعد الرضام اي رب ل  احلمد وليه بوجه م ومجال  وج ل م وبوجه  العظيحل.

ال آل  إال ه وحده ال شالالالالرو  ل م ل  املل  ول  احلمد  و علو طء شالالالاليمحد لدورم اللهحل إو نسالالالال ل  وأنع ه  
ال آل  إال  و عامل الغيب والشالالالالالالالالالالهاشوم رب طء شالالالالالالالالالاليمح وربنام اللهحل أع د  علينا بفترد م  عند     ذا الدرس الذي 

 املاار  الكرمي.

اللهحل أع د  علينا بقاول أعمالنا الصاحلةم وأع جتعء شرهللانا  ذا خالًصا لوجه  الكرمي ال ناتغي لي  رايمًح وال  
 مسعةم اللهحل اجعل  اي رب شالًعا وولًعا وماارًطا علو بناتنا اجلمي   الرائعا  األصوليا .

  الالالذي ع وتفسالالالالالالالالالالالالالالريهم و وولالال  علو الوجالالاللهحل والتر بالال  عليه م وعلمهحل القرآع ومعالالاق القرآعم وتالالدبر القرآ 
 ورضي  عنا اي رب العاملنيم اللهحل إو نتربأ م  حولنا ولوتنا إىل حول  ولوت  اي رب العاملني.

اللهحل ال حول وال لوو إال ب  وبوجه  العظيحلم وبقدرت  العظيمةم اللهحل أنع للع ع  نفسالالال  ه القدورم  
 و إال ابهلل العلي العظيحل.واي لدور اي مقتدر أعنا وال حول وال لو 

جًة وألول: احلمد هلل منزل الكتاب علو خري خلق  ناًيا وبشريًام جعل  ح -هللااحان  وتعاىل-أبدأ ذي بدمح ابهلل 
ا وَ علو العالالاملني وحرم القول ليالال  عليالال  بغري علحلد لقالالال:  َُُِ َر ظم ُإ َِ ا َ  ََ ظَُُ َ الإَفَواحم ََ َر ام ا َحرح َََو َوا م ﴿قُُْ إ َّنمََُُح ا ََ َ ظَُُ ثإ

 .[33 ]األعراف:﴾

َ ﴿ َوأَنَزلإَ ا َّنملَ : والصالالالال و والسالالالال م علو رهللاالالالالول  ا تك خري مفسالالالالرد لك م ه الذي لال ه عن  َر لمتَُْبّيام يإَك الذامكإ
 لتاني للناس ماذا اي رهللاول ه؟ ؛[44 ]النحء:لمل حاسم ﴾

ِممإ ﴾ ج:  .[44 ]النحء:﴿ َظا نُْزامَل َّنملَيإ
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أع اجلميع الذو  وسمعونين اآلع مل واحيوا ومل وتدارهللاوا ماشو أصول التفسري م  لاءم طي وُعلحل أبدأ ذو بدمح مبا 
 أن  هللايكوع  نا   صيء   علحل التفسري وعلوم القرآع؛ ألن  متعله أبصول التفسري.

ل حلَّ –أواًل: الرهللاالالول  ُ عَّلَِّي و وَّهللاالالَّ  ُ ل و ا  وُرطز    ذ ا املعىنم وأدىن م  وسالالمعين -هللاالالاحان  وتعاىل–ه  أرهللاالالل  -صالالَّ
عصاه م  أماع  واتاع ملت  الدو  اإلهللا مي احلنيف بدخول اجلنةم ومل  خالف  و  -إبذع ه–أرهللال  بشريًا ونذورًا وُاشر 

 واشره  ء ابجلنة؟ 

 ج: ال.

ل و–ليُاشالالالالر املنالقني واملشالالالالرطني أبع هحل عاب جهنحلم الرهللاالالالالول  ل حلَّ  صالالالالَّ ُ عَّلَِّي و وَّهللاالالالالَّ  ُ  -هللاالالالالاحان  وتعاىل–ذن  إب -ا
الحذميَو آَظْ وا ﴿أرهللاالالل  لُيفسالالر ط م هم والدليء علو ما نقول: صالالحابة رهللاالالول ه ُأشالالكء عليهحل  -عز وجء–ه  إبذع

 ؟؛ ل شكء عليهحل ووقولوع: أونا ال وظلحل نفس [82 :]األنعاََوَلَإ يَُلإبمْسوا َّنمميَاََنْمإ َمظْلإٍم ﴾

ه أطرب  ذا  و اإلمياع احلقيقي حاياايت ولرو عيينم  و الذي وُراجع املؤم  نفسالالالال  لي م  و الذي وُذطره ابهللم 
حابة م   ؤالمح صالال -عز وجء– و الذي إذا أهللاالالامح ذطره ابهللم وإع أحسالال  إع ذطره ابهلل أن  ال لضالالء ل  إال ابهلل علي  

 صحابة رهللاول ه.

لُ شالالالالالغء ابهحلم ونقلع نفوهللاالالالالالهحل هنذا اهحلم أمحل وكونوع م  الذو  أصالالالالالاهنحل الظلحلم  لقالوا: أونا ال وظلحل نفسالالالالال ؟
ل حلَّ –لذ اوا إىل رهللاالالالالالالالالول ه  ُ عَّلَِّي و وَّهللاالالالالالالالالَّ  ُ ل و ا َا ْهَو َكَما َقاَل لَيإَس ْهَو َكَما َتظْ » م لذطروا ل  ذل م لقال:-صالالالالالالالالَّ  ُّوَن، َّنمَح

َماْن الَإ مهم  رإَك َلظْلإٌم َعظميٌم﴾ ﴿يَ  «لْقإ هلل َّنمنح الشام رمكإ ِبم  لحل العظيحل.؛ مسو ه الشر  الظَََْنح الَ ْتشإ

ل  ولٌد  -جءعز و –م  أعظحل الظلحل أع جتعء هلل نًدا و و خالهم أع تقول أع ه اثلث ن نةم أع تقول أع ه 
ُ عَّ –وزوجةم ه غين ع  الولد والزوجةم لذل  طاع   ُ لإبَُيامَ اتم   عن :وُفسر ط م ه الذي لال ه-لَِّي و وَّهللاَّل حلَّ صَّل و ا ﴿ِبم

ِْمإ يَُتََُفكحْروَن﴾ ِممإ َوَلَعلح َ لمل حاسم َظا نُْزامَل َّنملَيإ َر لمتَُْبّيام  .[44 ال ح :]َوالزَُّْرم َوأَنَزلإَ ا َّنملَيإَك الذامكإ

ُ ُ عَّلَِّي و وَّهللاَّل حلَّ –الرهللاول   بنيايت أرشد أصحاب  إىل ماذا أرشده؟  اي -صَّل و ا

ج: أرشالالالالالالالالالالالالالالده الضروه امليلو وألضالالالالالالالالالالالالالالء الضرم   لهحل طتاب رهنحلم أي طتاب رهنحل بني أودوهحلم بع  األمور مل 
ٍا ْظبمٍّي﴾وفهموا معانيها مع أن  عرب ألحاحم  اٍن َعَر م م لالرهللاالالول أننامح وجوشه بينهحل أرشالالد حل [195 ]الشُعرا::﴿َملمسَُ

 ه امليلوم طيف وفهموع طتاب رهنحلم  ذا السؤال الذي علي  حمور املاشو طلها.وبني  هحل الضرو
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ل حلَّ –  وعلو ما لسالر وعلو ما بني هحل الني ُ ُ عَّلَِّي و وَّهللاالَّ ل و ا   رهنحل حن  هللاالالكوع    طيف وفهموع طتاب -صالَّ

ل حلَّ – ذل م إًذا أعضا حل الني  ُ عَّلَِّي و وَّهللاالَّ  ُ ل و ا   نساللك  م  بعد حل طرمي   لهحل طتاب هم وحن  منهٌج علمٌي ناوي -صالَّ
 وطذل  السلف الصاحل والتابعني.

ل حلَّ –  أرجع وأطرر مل  وسالالالالمعونين   أصالالالالول التفسالالالالريم الرهللاالالالالول  ُ عَّلَِّي و وَّهللاالالالالَّ  ُ ل و ا  لرن  و  حيات  وبني   -صالالالالَّ
صاحل وم ب ابعني والسلف الأظهر الصحابة علمهحل طيف وفهموع طتاب ه أبلضء الضرمم وحن  م  بعد حل م  الت

ُ عَّلَِّي و وَّهللاَّل حلَّ – علو  ذه الضروقة اليت علحل الرهللاول  -إبذع ه–العلحل هللاائروع   ُ حاب  طيف وفهموع طتاب أص -صَّل و ا
 رهنحل.

و ذه نقضة أوىل نكمء ألننا ما زلنا   املقدمةم م  الزوغ   القرآع الكرمي والتفسري والقول علو ه بغري علحلم 
ل حلَّ –  حذر الرهللاالالالالالول ُ ُ عَّلَِّي و وَّهللاالالالالالَّ ل و ا اصالالالالالًة طيرو أع وقول علو ه بغري علحلم أُلفع انتااه اجلميع وم  وسالالالالالمعين خ -صالالالالالَّ

 الك م علو ه بغري علحل ولألهللاف طير الك م بغري علحل ملاذا؟

ا  و ونقلوه ع  جهءم وم  أم  ا و  م  ه  ر مهحل و و أمم -هللاالالالالاحان  وتعاىل–ج: للجهءم وهللاالالالالاب أوضالالالالً
 ال وقء أمهية ع  عما مضو أال أ   م  السنةم ولء م  ودعو هلل   ه علو بصريوم لعء طيرو أ ء الاامء.

جعلنا حل أيخذوع بكء أمام الدعوو وأماط  الدعووم لء  تواجدوم لء ربضنام لء علمنام للع مدارهللاتنام لذل  
ة ألف تفسري م  عشرو أجزامحم وقول   املقدمة: وجد  وجد  أ ء الاامء ليهحل جلد عجيبم أحد مفسرو  الشيع

 هللانة. 15عشر هللانًدا طي ألسر    ذا الكتابم و و علو الاامء وُفسر ابلاامءم جلس  15

ل حلَّ –أطيد وكشالالف أ ء اإلمياع لول ه ولوت م إًذا أرشالالد الرهللاالالول  ُ ُ عَّلَِّي و وَّهللاالالَّ ل و ا ىل لهحل طتاب ريب ه إ -صالالَّ
 قة امليلوم أرشد م ؟ابلضرو -عز وجء–

 ج: أرشد الصحابة.

ا حذر حل م  أ ء الزوغ  ؛ أي أع وزوغوا   القرآع الكرمي لقال  وحن  علو ما أرشالالالالد الصالالالالحابة هللاالالالالائروعم أوضالالالالً
ُ عَّلَِّي و وَّهللاَّل حلَّ –ليما روت  عن  الصدوقة ابنة الصدوه ط م رهللاول ه    ُ  وة؟آوةم ما  ي اآل -صَّل و ا

ََ ظم إْه ﴿ْهَو الحذمي أَنُإَزَل َعَليإ ابهلل م  الشيضاع الرجيحلم بسحل ه الرث  الرحيحلم  ج: انننيم بعد أعوذ َك الإكمَتا
َاٌت ﴾ ا م َم َوْأَخْر ْظَتشَُُُُُُُُ َُّ الإكمَتا ؛ إًذا ه وقول  و الذي أنزل علي  الكتاب [7 ]آل عمران:آَيٌت ُْمإَكَماٌت ْهوح ْأ

 ال تشاب  ليهام  ذه احملكما   ي أم الكتاب.اي رهللاول هم من  آاي  حمكما ؛ أي 
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  آاي     ذه اآلوة م  تفصالالالالاليءم أع  نا -هللاالالالالالاحان  وتعاىل–وأخر متشالالالالالاهنا : ملاذا اي ريب ترود أع  ربو 
 حمكما   ي املرجع واألصولم واألخر املتشاهنا م املشاب  ريب م  احملكحل أي م  األصول.

 وة؟ما الذي ورود ه أع خيربو م   ذه اآل 

َإتمَ ا:َ ؛ ما هنحل اي رب؟ [7 ]آل عمران:﴿ َفَأظحا الحذميَو ِفم قُْْلو مممإ زَيإٌغ ﴾ج:  اَََه ظم إْه ا  ﴿ فَُيَُتحبمْعوَن َظا َتشَُُُُُُُُُُُُ
َ ةم ﴾ ََ ظم إْه آَيتٌ  ﴿ْهوَ ؛ ملاذا اي رب وتاعوع ما تشاب  من ؟ [7 ]آل عمران:الإفمتُإ ُْمإَكَماٌت  الحذمي أَنُإَزَل َعَليإَك الإكمَتا

اَََه ظم إْه  َاٌت َفَأظحا الحذميَو ِفم قُْْلو مممإ زَيإٌغ فَُيَُتحبمْعوَن َظا َتشَُُُُ ا م َم َوْأَخْر ْظَتشَُُُُ َُّ الإكمَتا َإتمَ اَ: ََتإوميلمهم َوَظا اْهوح ْأ َ ةم َوا َإتمَ اَ: الإفمتُإ
ا يَُذحكحْر َّنمالح يَُعإَلْم ََتإ  دم َرَام َُا َوظَُ َ  ظموإ عم ُإ ْعوَن ِفم الإعملإمم يَُْقولْوَن آَظ ُحا َُمهم كُْ ﴾وميلَُْه َّنمالح اهحْ َوالرحاسُُُُُُُُُُُم َم لْوا األَلإبَُا ]آل  ْأوإ
 .[7 عمران:

ل حلَّ –لقالع السالاليدو عائشالالة مكملة احلدوث: لال رهللاالالول ه  ُ ُ عَّلَِّي و وَّهللاالالَّ ل و ا أيت الذيو يتبعون ر فإذا »: -صالالَّ
 .«ظا تشاَه ظ ه فأولئك الذيو مسى هللا فاحذروهم

لوجب علو املسالالالالاللمني معرلة الصالالالالالحير م  الضالالالالالعيف والاامء   لهحل معاق ط م رهنحلم ال وناغي أع أتصالالالالالدر 
مد إذا حمابلتفسالالالالالالري وتدروا  والك م علو هم وحن  ال نعلحل معاق ط م ه الصالالالالالالحيحة اآلوةم أو أهللاالالالالالالتاذو حليمة بنع 

 للع ط ًما أحب أع ُُيمء علو مراشي ولصدي.

ليس علو مراش ولصالالالالالالالد غرييم لهب ك أنين تكلمع لدوث و ذا احلدوث نُقء عينم ين نقء عين إىل أخر   
وإىل اثلية بغري مقصالالد وبغري ما أرش    حدويي هنذا الك مم أو أغضالالب وأتضالالاوهم بء أغضالالب وأولف الك م وألء 

 ألء  ذام لكيف وهلل امليء األعلو؟!م لكيف بك م ه جء   ع ه أع ُُيمء علو غري مراشه؟! مل ألء ذل  ومل

وا طيف علو مراش ه طما أراش ه   أ ل م انظر  -هللاالالالالالالالاحان  وتعاىل–ولذل    التفسالالالالالالالري أع وُفسالالالالالالالر ط م ه 
له بعلحل تفسالالالالالالالالالالري علحل جليء ألن  متعاملولف عظيحل؟ انظروا طيف اي م ب العلحل علحل التفسالالالالالالالالالالري علحل جليءم وأصالالالالالالالالالالول ال

 التفسري علحل جليءم طيف نتغالء ع   ذا العلحل؟!

إًذا وجب علو املسالالاللمني معرلة الصالالالحير م  الضالالالعيف والاامء   لهحل معاق ط م رهنحلم طيف؟ ابلضروقة اليت 
 أرشد إليها الني.
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صول التفسري   الت ووء هللات خذوما   أ أوًضا مبا التزم  أصحاب  اآلخذوع عن م العاملوع بضرائه الت ووءم مرائه

 ء  نا  هللاؤال    ذا الك م الذي بدأوه ابتدامًح عندو    -عز وجء–م إبذع املوىل -إع شامح ه–الدروس القاشمة 
 هللاؤال؟

 : ما الكتاب املقرر هذا الصف الدراهللاي؟سؤال

مج: أواًل الكتاب املقرر    ذا الصالالالالف الدراهللاالالالالي التحرور   أصالالالالول التف ة األهللاالالالالتاذ سالالالالري لفضالالالاليلة الشالالالالي  الع  
 وابر  ه لي  وأمال ه   عمره علو عمءد صاحل اي رب العاملني. -حفظ  ه–الدطتور مساعد الضيار 

معهد اإلمام الشالالالالالالالالالالامي للدراهللاالالالالالالالالالالا  القرآنية مبدونة جدوم  -إبذع ه عز وجء– ذا الكتاب م  حسالالالالالالالالالالنا   
أبع م   ه علي  أق مالاة م  مالاا  وأع طنع مالاة م   -عز وجء– وأشالالالالالالالالالالالالالالر  وألوها لكحل بكء امتناع إىل ه

مالاا  املعهدم و ذا الصالالالالالرح العلمي املاار    لسالالالالالحل التفسالالالالالري وعلوم  وعلوم القرآع   معهد اإلمام الشالالالالالامي لقسالالالالالحل 
 التفسري وعلوم القرآع الكرمي.

الشالالالالالالالامي املاار م معهد اإلمام الشالالالالالالالامي املاار   وم   ه علي أبع  ذا الكتاب  و م  إصالالالالالالالدار معهد اإلمام
 وم   ه علي  أع أطوع لي  م  حماضرا   ذا الصرح املاار     ذه املاشو أصول التفسري.

علينا مجيًعا  -تعاىلهللاالالاحان  و –اي رب ل  احلمد ثًدا وليه جب ل م ألول    ذا املقام ممتنة معرتلة بفضالالء ه 
مبا هللايبول أع  -إع شامح ه-املاارطة وابنيت الغالية والكرمية وأهللاتاذيت الفاضلة وشيخيت األصولية  لمده ولضل  أع أخيت

  ذا الكتاب ُوج  لفضيلة الشي  مساعد الضيار خضاب أبع وؤلف ووكتب لقسحل علوم القرآع   معهد الشامي.

  مسالالالاعد م مشالالالكورًا اإلمام الشالالاليطتاٌب وُنسالالالب ملعهد اإلمام الشالالالامي مبااحث معينة   أصالالالول التفسالالالريم لقا
ميالالالارم بتالالال ليف طتالالالاب علو مالالالا مُلالالالب منالالال    ماالالالاحالالالث معينالالالةم لفبالالالة معلمني القرآع الكرمي م  م ب معهالالالد اإلمالالالام 
الشالالالالالالالالاميم ل لف  وتكفء مع اإلمام الشالالالالالالالالامي إبصالالالالالالالالدار  ذا الكتاب وإخراج م ل صالالالالالالالالار م  إصالالالالالالالالدارا  معهد اإلمام 

 الشامي للدراهللاا  القرآنية اليوم.

ه الكتب للشي  مساعد الضيار هللالسلة م  طتب علوم القرآع وأصول التفسريم  ذا الكتاب أطوع معكحل و ذ
صالالالالاشلة   أصالالالالول التحرور وأصالالالالول التفسالالالالريم امس  التحرور أي ُحذلع املسالالالالائء اليت ليها خ   شالالالالدود نوًعا ما عند 

 الشي  الضيارم الكتاب متقدم ليس لضالب علحل ماتدئ.
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ا أشالالالالالالالا   ء الوجاة الدمسة تناهللاالالالالالالالب الضفء الرضالالالالالالاليع إع أطلها أم تسالالالالالالالاب ل  مغ م ما لي  ط م شهللاالالالالالالالحلم شائمً  
 رأوكحل؟

ج: أطيد تسالالالالالالاب ل  مغ م أو أحب التفاعء حىت أشر  أع الض ب متواجدوعم إًذا ليس م  املناهللاالالالالالالب أع  
فع  اآلعم ننعضي طء ما   الكتابم وليس م  املناهللاب أع نتجا ء طء ما   الكتابم ولك  هللانشدش ونقارب مبا و
 وخذ مين ط م عرلناه م  مشاخينام ووجدوه   أننامح التدروس لض ب العلحل بء وأننامح طلنا   ملب العلحل.

 نا  طتب نعلحل   إحد  مراحلها منها مقدارًا معيًنا لقطم ومي  ه علينا ونادأ مرحلة اثنيةم عندما نضلع 
 لكتاب ونعلحل من  لدر أطربم حىت أنخذ الكتاب م  أول  آلخره. ذه املرحلة اليانية ماذا الذي ُيدث؟ أنخذ  ذا ا

ليس شالالالالالالالالالالالرمًا أع نضالالالالالالالالالالالاط الكتاب م  أول  آلخره   أول مرحلةم م  بعد أع نتدارس مرو أو مرتني أو ن نةم 
تكوع أنع تقدمع   ملب العلحل وعلمع علوم القرآع ووصالالالالالالالالالاللع إىل التفسالالالالالالالالالالري هللاالالالالالالالالالالُتفتر ل  ألام ما طنع تعرلهام 

 .-إبذع ه عز وجء–ُوضاط هللايادأ الكتاب 

الكتاب مدرس لوم ا مسني هللااعة أو الستني هللااعة وُدرسم لنح  هللان خذه   عشرو لقامحا  أو ما وقء   
 هللااعة إذا طير . 15هللااعا  أو  9تسعة لقامحا م أي 

 لكيف لنا أع نفعء؟

 .-إبذع ه عز وجء–ج: هللان خذ أصول الكتابم اتفقنا علو ذل  

م   علينا هنذا املنهج الكرمي املاار م أرود أع تعر  شالاليمح معنيم ال وهحل  -احان  وتعاىلهللاالال–أول شالاليمح: أع ه 
رايلم   اململكة العربية السالالالالعوشوة ومعهد اإلمام  30مكانر الكتابم ماًعا الكتاب متواجد   األهللاالالالالوام وأظ  هللاالالالالعره 

 الشامي وايع  بسعر خمف .

دخء الصدم واملخرج الصدم للكتابم وطء  ذا منهج املضلوب من  أنع أخذ  الكتاب البد أع تعر  امل
 لضالب العلحل   أول الكتاب أع تقرأ مقدمة املؤلف واملقدمة اليت ترطها للكتاب أو للذي أُلفم أحداث  ذا الكتاب.

خضة  ذا الكتابم ين املخرج الصدم نغرو املوضوعا  وم  الذي لث وأ حل التوصيا م وأ حل النتائجم  كذا 
  حل أ حل ما   الكتابم أخذ  لكروم أييت هللاؤال أتسامحل  بيين وبني نفسي ومالاايت وسمعوع ذل .أنع أخذ  أ
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ما اهد  م  شراهللاالالة ماشو أصالالول التفسالالري اي تُر ؟ أو ألول ل  حن  نتدارس ماشو امسها أصالالول التفسالالريم أواًل 

انع والشو طيف أصول التفسري؟ مىت طأييت هللاؤال ما معىن أصول التفسري؟ ملاذا ما عندو أصول التفسري؟ هللاؤال أخر:  
  ذا الف  و ذا العلحل؟ مىت أصار علًما مستقً  أصول التفسري؟ 

ميً  علحل الضب مىت جامحم مىت أصالالالالالالالالالار علحل الضب ومن  علحل جراحة األعصالالالالالالالالالاب؟ أصالالالالالالالالالار علحل الضب اهللاالالالالالالالالالحل 
  ؟  ذا طلمستقءم بء أصار لسحل جراحة األعصاب العاموش الفقريم أصار جزمح مستقء م  أصءد معنيم مىت

 ذا ميال تقيديم مبعىن مىت أصالالالالالار لفل أصالالالالالول التفسالالالالالري؟ طيف جامح أصالالالالالول التفسالالالالالري؟ م  أو  جامح أصالالالالالول 
التفسالالالالالالالالالري؟ طيف اختلف أ ء العلحل علو أن  امس  أصالالالالالالالالالوٌل   التفسالالالالالالالالالري؟ ما جهد العلمامح   خدمة  ذا الف  أصالالالالالالالالالول 

 التفسري؟ طيف نعر  مفسر القرآع جامح ابألصول؟ 

فسالالري أع أحاائي اهد  م  أصالالول الت -إبذع ه عز وجء–عوا ط م م  للب ُياكحل   ه أنظروا أحاايب امس
نفسالالالر ط م ه بضروقة أصالالالولية صالالالحيحة هللاالالاللكها أ ء العلحلم حىت تفي  الغاوةم حىت نصالالالء إىل مراش ه م   ذه اآلوةم 

 أبًدا أبًدا. -إبذع ه عز وجء– ذا معىن أصول التفسريم ليس طيرو ط م وليس طيرو ط م 

اَلممّيَ ولك  العربو ليالال  طيرو الك م الك مم لك  العربو حينمالالا تفسالالالالالالالالالالالالالالرو   َام الإعَُُ ْد همحم َر َمُُإ الرحْحإَوم ( 2) ﴿اْلإ
يمم  َم الداميوم﴾( 3) الرححم رضالالالواع ه –طلمة تفسالالالري مك   ذه اآلوة طما هللاالالالل  الصالالالحاة ؛ [4-2 ]الفاحتة:َظالمكم يَُوإ
 والقواعد املسننة.  ذه م  األصول -عليهحل

 تعر  أحس  مرم لتفسري القرآعم طيف تفسر القرآعم  ء ل  مرم؟

ج: نعحل ل  مرم ميال ذل : أق عندما أشرس الانا  واألمريا  الدلوعا  والرائعا م أحب ألول هحل بوالع 
فهحل مين م  األعلو ال وُ حيالالالااحل األنيوي املضا  املكيالالالاج امل بسم طالالالء منهحل هالالالا مروقالالالة معينالالالةم وط م ه ولالالال  امليالالالء 

 وسمعين أع ألارع الذي  و أشىن ابلذي  و خريم ال بء  و تقروب املعىن.

حن  نرود أع نفسالالالالالر آوةم و نا  مرم واحد اننني ن ث أربعم نرود أع نضا  أطل م البد أع نسالالالالالل    ماخنا 
فروع وليسع   أصول ا وسريًا   الخضوا  معينة حىت نصء للضاخة املعينةم و  النهاوة لد  تلف ع  مرل  اخت لً 

 األطلة.

وطذل  هلل امليء األعلوم اي رب أو ال أضالالالالالالرب امليال  ذا الذي  و أشىن ابلذي  و خريم لك  لتقروب أذ اع 
 .-إبذع ه–إخواق 
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نرود أع نعلحل طيف مروقة تفسالالالالالالالالري القرآع الكرميم ونرود أع نعر  إذا طاع  نا  خ     تفسالالالالالالالالري اآلوة لال  
شالي  اإلمام طذام ولال اإلمام طذام ولال اإلمام الصالحايب طذام وألوااًل طيريو طيف نتعامء مع  ذا ا    و نا  ذه ال

 املرتاة.

 الالذه املرتاالالة العظيمالالة املاالالارطالالة لفل ه ولوتالال م أروالالد منكحل اآلع إحضالالالالالالالالالالالالالالالار ورلالالة وللحل اطتاوا معي  الالذه املعلومالة 
 املهمة.

هج ارجع للماشو العلمية مراجعة هللاالالالروعة هللاالالاليكوع واضالالالر ل  بع  املعاقم انظري أ حل مسالالالائءم لك  أمسامح املن
  أهم ظسائ  أصول التفسري:: اكتب  بع  األمور هللاي يت الولع وتفهميهام 

 .-عز وج –ظعاين كالَ هللا  -1
 .-عز وج –اخلالف وا مجاع ِف تفسري كالَ هللا  -2
 قواعد التفسري وقواعد الرتجيح. -3

 واضحة ل م هللاي يت وضوحها أننامح هللاريو   الدروس.اطتاها اآلع وإع مل تك  

هللانادأ   أول شرس وأول ماحث علمي وامس  أصول التفسريم التر صفحة اللي ما عند ا طتابم للعلحل أو ال 
 ألرأ الكتاب طيريًا أو أعضي  خ صة ما  نال .

لوما  م  خارج وم  ُيب وؤشالالالالالالالالالالر بع  األمور أو هللاالالالالالالالالالال ذطر رلحل الصالالالالالالالالالالفحة وطذا م  ُيب وكتب بع  املع
  ذا الكتاب. -إبذع ه عز وجء–الكتاب وم  الكتابم أرود أعضيكحل اهد  األهللااهللاي الذي مت 

أ حل شالالالاليمح أع أعر  ما   و العلحلم ما  و وطيف أتو؟  أصالالالالول التفسالالالالري تعر   ذا الف  وتعروف  ذا الف  
 .-إبذع ه عز وجء–

هللاالالالالالريو   ملب العلحل و ذا اللقامح األول لقول احلدوث اللهحل ال هللاالالالالالهء إال ما جعلت  هللاالالالالالهً م وأوصالالالالاليكحلم أننامح 
علم  أن  ال حول ابهللم ل وستعني و و إال -إبذع ه–إمياو  أطمء العلحل مالب رؤي م ما«َّنذا استع ت فاستعو ِبهلل»

 ل  وال لوو إال ابهلل العلي العظيحلم   علم  و  مذاطرت  و  لهم  و  لصده.
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ع لاهللاالالتع  ؛ ومل وقء اهللاالالتعني ابملخلولنيم إذا اهللاالالتعن«َّنذا اسُُتع ت فاسُُتعو ِبهلل»لذل  جامح التوجي  الناوي: 

ا علو ما ونفع    ملب العلحلم احرع علو ما ونفع  واضالالاض  واهللاالالتعني ابهلل متضالالرع للًاا ولالًاا لول ه  ابهلل حرصالالً
 ولوت  علو أع وولقنا    ذا الكتاب أصول التفسري.

 (املبحث األول: أصول التفسري)

ما معىن أصالالالالالالالالول التفسالالالالالالالالري وم  أو  جامحم أي تعروف  و ارخي م املفرتض إذا انتهينا م  الفصالالالالالالالالء األول أصالالالالالالالالول  
التفسالالريم الذي نرود أع نعرل  م  خ ل  ذا الفصالالءم أصالالول التفسالالري ما معىن أصالالول التفسالالري؟ املفرتض بعد أع ننتهي 

 معىن أصول التفسري وتعرلنا علو  ذه املاشو اجلميلة الرائعة.

ما املقصالالالالالالالالوش هنام وم  أو  جامح ؟ وعرلنا تعروفها و ارخيهام نرود نعر  املسالالالالالالالالائءم نرود أع ناني غرضالالالالالالالالنا م   
شراهللاالالالالالالة أصالالالالالالول التفسالالالالالالريم نرود أع نعر  شالالالالالاليمحم البد اي إخوو مذاطرو أو تدروس طتاب أو تدروس ل  معني مجيء أع 

 نقدم ل  مقدمة.

صالالالالالالوش م  تعروف ؟ طيف جامح؟ مبعىن طيف نشالالالالالال ؟ ما الغرض ما  ذا الكتاب أو ما  ذا الف ؟ ما امس ؟ وما املق
 م  شراهللاتنا ل م مَّّ  م  العلمامح  ص     ذا الف ؟  ذا املقصوش عندو.

أرود لاء أع أعر  أصالالالالالالول التفسالالالالالالريم أرود أع تفتر   ورلة وتُعر  معىن تفسالالالالالالري القرآع الكرمي   أصالالالالالالل   و: 
 .-عز وجء–أي التعروف للتفسري  و بياع معاق ط م ه  ؛-تعاىل-َيان ظعاين كالَ هللا 

 أي معىن لامر السموا : أي خاله وصانع السموا م وعين أع نفهحل ط م ه علو الوج  املناغي علينا.

أو أروالالد أع ألف  نالالا   الالالدرس لعالالدو اعتاالالارا م طالالاع عنالالدي  الالد  للمقالالدمالالةم ايبتكحل هالالذا الف  معرلالالة  الالذا 
ال هللاالالالنرتاط باع  الفنوعم وأحتاج من  الت  ب وأحتاج من  اإللا -إبذع ه–ك راهللاالالال  لوي متني الف م و و ل  عا

 لبم وأحتاج من  أع تذطر نفس  أبصول التفسري أبن  حتاها طيريًا.

ابين ع لة حب مع املواشم ابين ع لة ألفة وحب ورثة وموشوم مبعىن تذاطره اجتهد   ملب العلحلم الداعحل 
ترود أحد ودعم م لد تكوع   غرلة وأحياًو تذاطر وأنع    حل وغحلم لك  وعلحل ه أن  ترطع شالاليًبا هللم   و ه ال

 وم  تر  شيًبا هلل عوض  ه خريًا من م ترطنا بيوتنا   ملب العلحلم ترطنا أوالشو وأزواجنا ال نرود إال وج  ه.
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حدوم لولعم وأرود أع تقالني هلل بقلا م وأو أعضي طلمة وام  تر  ولع وشالاليًبا هلل عوضالالنا ه خريًا م   ذا ا
وقول ع  الصالالالالالحابة أنع  يءم طيف اإلنسالالالالالاع؟ عجيب أمر  -عز وجء–أرود أع  خذ م  عندي طلمة واحدوم ه 

 اإلنساع   نفس  أع ويه.

 ئكةم الصالالالالحابة و حل   غزوو و حل   صالالالالف واحد مع امل ئكةم الصالالالالحابة ليس حن م و  صالالالالف واحد مع امل
نُإَيا ﴾ومع ذل  ه وقول:  ؛ اللهحل أعنا أع ناتغي لضلب  ذا العلحل شالالالالالالالكر [152 ]آل عمران:﴿ ظم إْكمإ َظوإ يْرميْد الدُّ
 وال شنيا وال نرود شنيا.

 ذه وصالالالالالالييت لكحل   أول حماضالالالالالالرو للماشو العلميةم ونه أع تذطري ه وأع تاتغي هنذا العلحل لول  ولوت  لي يت  
دبر ا ل م للذل  أحاائي   الدرس املقاء هللانتدارس معىن األصول وبشكء أوضر ين نعر  أصول التفسري ه هنا وو

 وإعاشو ترطيب  ذه اجلملة.

ما الغرض م  أصول التفسري   مدارهللاتنام طيف أ ء العلحل اجتهدوا لي م وم  جامح ب ؟ وطيف اهللاتخدموا امس  
 نصء إىل تفسري ط م ه ابلشكء الصحيرم أبصول معينة.   تفسري ط م ه؟ وما الغرض م   ذا طل  حىت

 – إبذع ه–طء شرس حىت تفهموع الدرس الذي وسالالالالالاق م وأو هللاالالالالال راجع وأذاطر ل  أصالالالالالول التفسالالالالالريم وأو   
 ليما نعرل  لتوليه ه ك أواًل وأخرًا ونفسي ما   أحد شرهللاع ل  أصول تفسري ولال ال أجيد التفسري   النهاوة.

 حىت مجيًعا جنيد أصول التفسريم وأخريًا احلمد هلل والص و والس م علو رهللاول ه.  لذلكحل
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